HỌC TIẾNG ANH TẠI NEW ZEALAND
Từ năm 2003, Viện Ngoại Ngữ Waikato (WIE) trở thành sự lựa chọn của hàng nghìn sinh
viên, những người mong muốn được trau dồi tiếng anh.
WIE tọa lạc tại vị trí đẹp của Hamilton, thành phố lớn nhất nằm sâu trong đất liền và là thành
phố phát triển nhanh thứ hai của New Zealand. Với dân số khoảng 200 000, Hamilton là nơi có
môi trường hoàn hảo để học tập và giải trí. Đây cũng là trung tâm cho các bãi biển, hồ, núi và
những điểm du lịch nổi tiếng.
WIE tọa lạc tại tòa nhà hiện đại nằm ngay trung tâm của Thành phố Hamilton. Rạp chiều phim,
trung tâm ăn uống, mua sắm, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê và quán bar chỉ cách nơi học
khoảng vài giây đi bộ. Bến xe của thành phố và thư viện chỉ cách WIE vài phút. Các con đường
thanh bình đi dọc bờ sông, các khu vườn cây cảnh và đường đi quanh bồ hồ cũng nằm trong
khoảng cách có thể đi bộ được.

Các khóa học bao gồm:
-

Tiếng anh Tổng quát
Luyện thi IELTS & OET
Tiếng anh cho đăng ký hành nghề Y tá English
Tiếng anh cho giáo viên dạy mầm non
Tiếng anh thực hành cho công sở
Tiếng anh chuẩn bị cho THPT
Tiếng anh cho người di cư
Tiếng anh du lịch



Tất cả các khóa học đều được kiểm định và công nhân bởi Cơ quan Thẩm định bằng cấp
của nhà nước New Zealand (NZQA)



Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và giảm giá, hãy liên hệ ngay hôm nay!



Giáo viên chất lượng cao, giàu kinh nghiệm và tận tụy, bao gồm cả những giám khảo
chấm thi các kỳ thi quốc tế. Tất cả các giáo viên đều là người nói tiếng anh bản địa hoặc
người sử dụng thông thạo hai thứ tiếng (bilingual)

 Có 6 trình độ cho các lớp học từ căn bản đến nâng cao, toàn thời gian và bán thời gian.

Các lợi ích khác khi học tại WIE


Trường học hiện với các lớp học có máy điều hòa, có nhà bếp và phòng sinh hoạt chung
cho sinh viên, bàn bi da, bàn bóng bàn, phòng máy tính, thư viện và WiFi miễn phí.



Các lớp học có trung bình 6-8 sinh viên, tối đa là 15 sinh viên.



Kiểm tra thử IELTS hàng tuần, tổ chức các chuyến đi và các hoạt động vui nhộn vào buổi
chiều.



Được hướng dẫn về thành phố và khuôn viên trường, được thi đầu vào miễn phí.



Ở homestay với người Kiwi địa phương và được đón tại sân bay.



Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của WIE chuyên nghiệp, thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình. WIE
chăm sóc bạn từ lúc bạn đến, đến lúc bạn đi … và hơn thế nữa!
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